Załącznik nr 1 do Zarządzania Kanclerza nr 1/07/20 z dnia 13 lipca 2020 r.

REGULAMIN PROMOCJI
„Powiślańska Tarcza”
Przeznaczony dla studentów i kandydatów
Powiślańskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2020/2021

1.

Promocja „Powiślańska Tarcza” skierowana jest do kandydatów zapisujących się na studia, które
rozpoczną się w roku akademickim 2020/2021 oraz studentów kontynuujących naukę w roku
akademickim 2020/2021 i obejmuje skorzystanie z rabatów/promocji/ bonów edukacyjnych
wskazanych poniżej pod warunkiem spełniania warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

2.

Powiślańska Szkoła Wyższa udzieli zniżki w opłacie rekrutacyjnej kandydatom na studia I i II
stopnia, którzy w terminie 18.07.2020 – 30.08.2020 zapiszą się na studia i złożą wymagane
dokumenty zgodnie z zasadami rekrutacji, wówczas opłata rekrutacyjna wynosić będzie 50zł.

3.

Powiślańska Szkoła Wyższa przyzna bon edukacyjny w wysokości 250 zł na zajęcia praktyczne i
kliniczne na kierunku Kosmetologia.
3.1. Z bonu edukacyjnego będą mogli skorzystać kandydaci na studia, którzy:
a)

w terminie 18.07.2020 – 30.08.2020 zapiszą się na studia na kierunek Kosmetologia i złożą
wymagane dokumenty zgodnie z zasadami rekrutacji,

b) zostaną wpisani na listę studentów roku akademickiego 2020/2021 na kierunek
Kosmetologia,
c)

dokonają opłaty pierwszej płatności z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy
płatności.

3.2. Bon edukacyjny będzie miał formę dokumentu, przekazanego do Działu księgowości, gdzie na jego
podstawie pracownik działu dokona stosownego zapisu w WD.
3.3. Bon edukacyjny nie podlega wymianie na formę pieniężną w żadnej walucie.
3.4. Jeśli kandydat na studia zrezygnuje z podjęcia kształcenia przed rozpoczęciem roku akademickiego
2020/2021 spowoduje to anulowanie przyznania bonu edukacyjnego.
3.5. Bon edukacyjny nie podlega przekazaniu osobie trzeciej w związku z okolicznością, o której mowa
w pkt. 3.4.
3.6. Bon edukacyjny nie podlega wymianie na inną formę ekwiwalentu w związku z okolicznością, o
której mowa w pkt. 3.4.
4.

Powiślańska Szkoła Wyższa przyzna bon edukacyjny w wysokości 500 zł na czesne na studiach II
stopnia na kierunek Pielęgniarstwo w PSW, Absolwentom Powiślańskiej Szkoły Wyższej, którzy
dyplom ukończenia studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo otrzymali w roku akademickim
2019/2020.
4.1. Z bonu edukacyjnego będą mogli skorzystać kandydaci na studia, którzy:
d) w terminie 18.07.2020 – 30.09.2020 zapiszą się na studia II stopnia na kierunek

Pielęgniarstwo i złożą wymagane dokumenty zgodnie z zasadami rekrutacji,
e)
f)

zostaną wpisani na listę studentów roku akademickiego 2020/2021,
dokonają opłaty pierwszej płatności z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy
płatności.

4.2. Bon edukacyjny będzie można zrealizować w II semestrze w roku akademickim 2020/2021.
4.3. Bon edukacyjny będzie miał formę dokumentu, przekazanego do Działu księgowości, gdzie na jego
podstawie pracownik działu dokona stosownego zapisu w WD.
4.4. Bon edukacyjny nie podlega wymianie na formę pieniężną w żadnej walucie.
4.5. Jeśli kandydat na studia zrezygnuje z podjęcia kształcenia przed rozpoczęciem roku akademickiego
2020/2021 spowoduje to anulowanie przyznania bonu edukacyjnego.
4.6. Bon edukacyjny nie podlega przekazaniu osobie trzeciej w związku z okolicznością, o której mowa
w pkt. 4.5.
4.7. Bon edukacyjny nie podlega wymianie na inną formę ekwiwalentu w związku z okolicznością, o
której mowa w pkt. 4.5.
5.

Powiślańska Szkoła Wyższa przyzna bon edukacyjny w wysokości 400 zł dla wszystkich
"KWIDZYNIAKÓW" (mieszkańców powiatu kwidzyńskiego) na dowolnie wybrany kierunek
studiów podyplomowych, zgodnie z zasadą "myśl globalnie - działaj lokalnie".
5.1. Z bonu edukacyjnego będą mogli skorzystać kandydaci na studia, którzy:
a)

w terminie 18.07.2020 – 30.09.2020 zapiszą się na studia na dowolny kierunek studiów
podyplomowych i złożą wymagane dokumenty zgodnie z zasadami rekrutacji,

b) zostaną wpisani na listę słuchaczy roku akademickiego 2020/2021,
c)

dokonają opłaty pierwszej płatności z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy
płatności.

5.2. W przypadku podjęcia kształcenia na więcej niż jednym kierunku studiów podyplomowych otrzymać
można wyłącznie jeden bon edukacyjny, do zrealizowania na jednym przez siebie wybranym
kierunku studiów.
5.3. Bon edukacyjny będzie miał formę dokumentu, przekazanego do Działu księgowości, gdzie na jego
podstawie pracownik działu dokona stosownego zapisu w WD.
5.4. Bon edukacyjny nie podlega wymianie na formę pieniężną w żadnej walucie.
5.5. Jeśli kandydat na studia podyplomowe zrezygnuje z podjęcia kształcenia przed rozpoczęciem roku
akademickiego 2020/2021 spowoduje to anulowanie przyznania bonu edukacyjnego.
5.6. Bon edukacyjny nie podlega przekazaniu osobie trzeciej w związku z okolicznością, o której mowa
w pkt. 5.5.
5.7. Bon edukacyjny nie podlega wymianie na inną formę ekwiwalentu w związku z okolicznością, o
której mowa w pkt. 5.5.
6.

Powiślańska Szkoła Wyższa przyzna bon edukacyjny w wysokości 250 zł dla naszych absolwentów
studiów I stopnia kierunku Ekonomia roku akademickiego 2019/2020 do zrealizowania na studiach

podyplomowych "Lider Biznesu i Administracji" w PSW (realizowane we współpracy z Kolegium
Jagiellońskim, studiami II stopnia na kierunku administracyjno-ekonomiczne).
6.1. Z bonu edukacyjnego będą mogli skorzystać kandydaci na studia, którzy:
d) w terminie 18.07.2020 – 30.09.2020 zapiszą się na studia podyplomowe "Lider Biznesu i
Administracji" w PSW i złożą wymagane dokumenty zgodnie z zasadami rekrutacji,
e)

zostaną wpisani na listę słuchaczy roku akademickiego 2020/2021,

f)

dokonają opłaty pierwszej płatności z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy
płatności.

6.2. W przypadku podjęcia kształcenia na więcej niż jednym kierunku studiów podyplomowych
otrzymany bon edukacyjny zrealizować można wyłącznie na kierunku „Lider Biznesu

i

Administracji”.
6.3. Bon edukacyjny będzie miał formę dokumentu, przekazanego do Działu księgowości, gdzie na jego
podstawie pracownik działu dokona stosownego zapisu w WD.
6.4. Bon edukacyjny nie podlega wymianie na formę pieniężną w żadnej walucie.
6.5. Jeśli kandydat na studia podyplomowe zrezygnuje z podjęcia kształcenia przed rozpoczęciem roku
akademickiego 2020/2021 spowoduje to anulowanie przyznania bonu edukacyjnego.
6.6. Bon edukacyjny nie podlega przekazaniu osobie trzeciej w związku z okolicznością, o której mowa
w pkt. 6.5.
6.7. Bon edukacyjny nie podlega wymianie na inną formę ekwiwalentu w związku z okolicznością, o
której mowa w pkt. 6.5.
7.

Ponadto Powiślańska Szkoła Wyższa oferuje na podstawie niniejszego Regulaminu:
a) Dla wszystkich Naszych studentów studiów I i II stopnia, którzy kontynuować będą
kształcenie w roku akademickim 2020/2021 możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szeregu
bezpłatnych zajęć dodatkowych, na podstawie realizowanych projektów.

8.

Jeśli kandydat na studia bądź student zrezygnuje z podjęcia nauki przed rozpoczęciem studiów,
spowoduje to anulowanie promocji i brak możliwości uzyskania zniżki/bonu edukacyjnego/
skorzystania z bezpłatnych dodatkowych formach zajęć.

9.

Warunkiem skorzystania z promocji "Powiślańska Tarcza" jest wypełnienie oświadczenia do dnia
10.10.2020 r.

10. Spory wynikające z przystąpienia do promocji rozstrzyga ostatecznie Senat PSW/Kanclerz PSW
Kwidzyn, dn. 13 lipca 2020 r.

Kanclerz mgr Natalia Parus

OŚWIADCZENIE
Wypełnia STUDENT/KANDYDAT,
który chce skorzystać z promocji „Powiślańska Tarcza”

Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z regulaminem promocji dla studentów / kandydatów na
studia do Powiślańskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2020/2021 i akceptuję zawarte w nim
warunki oraz chciałbym/abym skorzystać z ………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko studenta/kandydata:…………………………………………………………………………...
kierunek:………………………………………………………………………….(stacjonarne/niestacjonarne)
semestr: …………………………
Kwidzyn, ……………………………… 2020 r.
(data)

.…….…..…………………………........
(czytelny podpis studenta)

